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 شكر وتقدير 

 

ـــــا  اً شـــــ ر          ـــــا ان ـــــي  راســـــتي وصـــــحتي و  ـــــافتي وم ـــــم عليـــــو ف هلل أوال الـــــذي انع
 عليو االن ىذا كلو بفضل اهلل علي وحمد وش ر الف مرة على ذلك .

وكــــــل الشــــــ ر والت ــــــدير ل.ســــــتاذة المشــــــرفة    .  . مهــــــا فــــــاروق الطــــــائي           
لت ــــــديمها النصــــــل واالرشــــــا  والتوجيــــــو ولمــــــا  دمتــــــو لــــــي مــــــن توجيهــــــات ســــــديدة 

 ورصينة طيلة فترة إعدا  البحث .

وكــــــل الشــــــ ر إلــــــى االســــــتاذ صــــــفات الــــــذي ســــــاعدني واعطــــــاني المعلومــــــات          
 المهمة على ت وين بحثي .

ـــــة            ـــــا وب ي ـــــة كليتن ـــــو في م تب ـــــع م ـــــى جمي ـــــات إل ـــــدير والثن ـــــد  كـــــل الت  كمـــــا أ 
 ال ليات لما أبدوه من تعاون كبير في تيسير الحصول على مصا ر بحثي .

واخيــــرا ا ــــد  كــــل احترامــــي وشــــ ري إلــــى كليتــــي التــــي احتصــــنتني وســــاعدتني         
 .  في ايصالي إلى تح يق كل طموحاتي واحالمي واىدامي
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 ادلقدهة
ــــرمن المــــدين مــــن خطــــر عــــد  وفــــات المــــدين بالــــدين وتنــــت             ــــات ىــــي ضــــمانات ت التأمين

لـــــو اســـــتيفات صـــــفة عنـــــد حلـــــول أجلـــــو ع وت ســـــم التأمينـــــات إلـــــى تأمينـــــات عامـــــة وىـــــي أن ت ـــــون 
جميـــــع إمـــــوال المـــــدين ضـــــامنة للوفـــــات بديونـــــو وأن الـــــدائنين متســـــاوون فـــــي ىـــــذا الضـــــمان وبمـــــا 

ـــــي ســـــعي ـــــدائن ع أفـــــرز صـــــي ا مختلفـــــة أن الف ـــــر ال ـــــانوني ف و المســـــتمر لتطـــــوير ضـــــمان حـــــق ال
تــــأ رت بظــــرو  الم ــــان واليمــــان ومــــن أن يســــ ق الســــاب ة منهــــا أمــــا  الالح ــــة ع فــــ ن أحــــد أىــــم 
ىـــــذه الضـــــمانات التـــــي أفرزىـــــا الف ـــــر ال ـــــانوني ىـــــي التأمينـــــات الخاصـــــة والتـــــي ت ـــــون تأمينـــــات 

ـــــى ذمـــــة المـــــدين ف ـــــدىم ذمـــــة اذا كثـــــر إل ـــــر مـــــن مـــــدين شخصـــــية وتتح ـــــق عن يصـــــبل للـــــدائن أكث
 وتأمينات عينية تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيت المث ل بها .

وىــــذا النـــــوع األخيـــــر يعتبـــــر ح ـــــا عينيـــــا تبعيـــــا ألنــــو ال يوجـــــد مســـــت ل بذاتـــــو وانمـــــا لضـــــمان حـــــق 
شخصــــي في ــــون تابعــــا لــــو ويتبعــــو فــــي شــــأنو وان ضــــاته. والتأمينــــات العينيــــة أمــــا تأمينــــات اتفا يــــة 

 ن التأميني ع الرىن الحيازي  أو تأمينات  انونية ح وق األمتياز . الرى

ويعتبــــــر الــــــرىن الحيــــــازي أ ــــــد  صــــــورة عرفهــــــا الــــــرىن بصــــــفة عامــــــة ف ــــــد عــــــر  فــــــي            
ــــــتم علــــــى ســــــفر ولــــــم ت ــــــدوا كاتبــــــا فرىــــــان  الشــــــريعة االســــــالمية وذلــــــك ل ولــــــو تعــــــالى   وان كن

لمين لــــــــم ي ونــــــــوا يعرفــــــــون اال الــــــــرىن م بوضــــــــة   . وىنــــــــا يم ــــــــن ال ــــــــول أن الف هــــــــات المســــــــ
ـــــن ي ـــــو  م امـــــو ع  ـــــازة الـــــدائن أو م ـــــل بم تضـــــاة الشـــــيت المرىـــــون إلـــــى حي ـــــازي الـــــذي ينت  الحي
ـــــا ن ـــــد أن  ـــــا فـــــي الشـــــريعة االســـــالمية فأنن ـــــم ي ـــــن فريب ـــــرىن ل ـــــالرفم مـــــن أن مفهـــــو  ال ول ـــــن ب

ــــي جــــوا ــــ نهم اختلفــــوا ف ــــي الســــفر ف ــــى جــــواز الــــرىن ف ــــل أجمــــاع علمــــات األســــال  عل زه فــــي م اب
الحضــــر وأن جمهــــرة الف هــــات  ــــد أجازتــــو فــــي الحضــــر ايضــــا ع و ــــد عرفتــــو ايضــــا الرومــــان عنــــدما 
تم نــــوا مــــن التمييــــي بــــين مل يــــة الشــــيت وحيازتــــو ع كمــــا عرفــــو  ــــانون الفرنســــي ال ــــديم و ــــوانين 

   .  1231ــ 1231العربية ومنها  انون المدني العرا ي الذي أفر  لو الموا  من  
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 :أهوٍة البحث 

يتميـــــــي الـــــــرىن الحيـــــــازي باألىميـــــــة ال بيـــــــرة لـــــــ.وراق الماليـــــــة فـــــــي م تمعنـــــــا وايضـــــــا            
ــــا يفــــوق  ــــدين وىن ــــا أذ يم ــــن حــــبف المــــال المرىــــون لحــــين الوفــــات بال ــــدائن ضــــمانا  وي بمنعــــو ال

 الرىن الحيازي الرىن التأميني الذي يب ى فيو حيازة المرىون للراىن .

 هشكلة البحث :

ن الحيـــــازي بالنســـــبة للـــــراىن لحرمـــــو مـــــن االنتفـــــاع بنفســـــو بمـــــا يملـــــك عوكثيـــــرا مـــــا الـــــرى          
ــــازة فيــــر مال ــــو والــــذي ال يم ــــن  ــــة وي عــــل المرىــــون محبوســــا فــــي حي يســــتنفذ ال يمــــة االئتماني
أن ننظــــر منــــو لرعايتــــو المــــال المرىــــون نفــــف حيطــــو المــــال وحــــذره أمــــا بالنســــبة المــــرتهن يحمــــل 

ــــى عنهــــا  ــــة ىــــو فــــي فن ــــات   يل ــــو واســــ اللو كمــــا ي لــــب ب عب مــــن حفــــن للمرىــــون وصــــيانتو وأ ارات
 ان ال يست ل المرتهن المرىون است الل المالك لو وىذا يضر باال تصا  الوطني .

 هٌهاج البحث :  

واعتمــــــد فــــــي  راســــــتي علــــــى مــــــنه  التحليلــــــي الم ــــــارن بشــــــ ل مالئــــــم لهــــــذا المــــــنه            
ــــث يل ــــي الضــــوت ــــان  ألىــــدا  الدراســــة وموضــــوعها ع حي ــــازي ببي ــــرىن الحي ــــرز مظــــاىر ال ــــى أب عل

مفهومــــــو وشــــــروطو و  ــــــاره مــــــن خــــــالل ال ــــــراتة الموضــــــوعية للنصــــــو  الشــــــريعية ذات العال ــــــة 
بالموضـــــوع ع وتتركـــــي م ارنـــــة بـــــين ال ـــــانون المـــــدني العرا ـــــي والمصـــــري واألر نـــــي للوصـــــول إلـــــى 

ـــــى  ال ـــــا بت ســـــيم البحـــــث إل ـــــن ىـــــذه الدراســـــة ع ف من ـــــائ  واألىـــــدا  المرجـــــوة م ـــــة مباحـــــث نت  
 رئيسية : 

 المبحث األول / مفهو  الرىن الحيازي 

 المبحث الثاني / شروط الرىن الحيازي 

 المبحث الثالث / أ ار الرىن الحيازي .

 وكما سو  يتبين في تفصيل البحث ومن اهلل التوفيق   



 

6 

 ادلبحث األول
 مفهو  الرىن الحيازي

ـــــــتم اال أذا وضـــــــع               ـــــــم ي ـــــــين المـــــــدني الســـــــابق ل ـــــــي الت ن ـــــــازي كـــــــان ف ـــــــرىن الحي أن ال
المــــدين الشــــيت المرىــــون فــــي حيــــازة الــــدائن أو أجنبــــي يتفــــق عليــــو المتعا ــــدين أمــــا فــــي الت نــــين 
المـــدني ال ديـــد فتســـليم الشـــيت المرىـــون لـــم يعـــد ركنـــا فـــي الع ـــد بـــل صـــار م ـــر  التـــيا  يتولـــد 

ــــي ذمــــة ال ــــو ف ــــد بعــــد تمام ــــا ل مــــن الع  ــــى أصــــبل ع ــــد رضــــائيا ينع ــــد بم ــــر  تب مــــدين أي بمعن
االي ــــــاب وال بــــــول المتطــــــاب ين  ون الحاجــــــة إلــــــى تســــــليم خــــــا  وعليــــــو ســــــو  ن ســــــم ىــــــذا 
المبحــــــــث إلــــــــى مطلبــــــــين ونخصــــــــي المطلــــــــب األول التعريــــــــف بــــــــالرىن الحيــــــــازي وأمــــــــا فــــــــي 

 .المطلب الثاني نتناول خصائي الرىن الحيازي 

  المطلب األول

 بالرىن الحيازيالتعريف 

ــــــرىن ع               ــــــر ال ألنع ــــــا  ال ــــــازي فــــــي حــــــق ال ي ــــــرىن الحي ــــــازة ضــــــرورية لنفــــــاذ ال أن الحي
ــــرىن الحيــــازي ىــــو حــــبف الشــــيت المرىــــون  يوجــــد أيضــــا الحــــبف ع فالم صــــو  بــــالحبف فــــي ال
ــــازة يســــتوفى  ــــدائن المــــرتهن رىــــن حي ــــو ع وأن ال ــــى يســــتوفى  ين ــــدائن المــــرتهن ح ــــو حت ــــد لل ليثب

ــــى فــــرعين نتنــــاول فــــي الفــــرع األول  ينــــو مت ــــ ــــو ســــو  ن ســــم ىــــذا المطلــــب إل دما ومتتبعــــا وعلي
تعريــــف الــــرىن الحيــــازي ل ــــة واصــــطالحا و انونــــا وفــــي الفــــرع الثــــاني ح ي ــــة الــــرىن الحيــــازي فــــي 

 الشريعة اإلسالمية .

 تعريف الرىن الحيازي ل ة واصطالحا و انونا : الفرع األول /

ورىونـــــا الشـــــيت أي  بـــــد و ا  وي ـــــال رىنـــــو لســـــانو وا  ـــــة فـــــي كـــــال  الـــــرىن فـــــي الل ـــــة : رىنـــــا ع 

  (1)على شيت معين .

                                                           

 .242,صه1414بيروت , , دار الكتب العممية , 1أحمد بن محمد بن عمي الفيومي , المصباح المنير , ط((1
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أمــــا اصــــطالحا : وىــــو المــــال الــــذي ي عــــل و ي ــــة بالــــدين ليســــتوفى منــــو  منــــو أن تعــــذر اســــتيفا ه 

  (1)ممن ىو عليو .

ـــــي المـــــا ة   ـــــي ف ـــــد عـــــر  المشـــــرع العرا  ـــــة ف  ـــــن الوجهـــــة ال انوني ـــــا م ـــــن ال ـــــانون 1231أم   م
العرا ــــي الــــرىن الحيــــازي بــــال ول    ىــــو ع ــــد بــــو ي عــــل الــــراىن مــــاال محبوســــا فــــي يــــد المــــدني 

المــــرتهن أو فــــي يــــد عــــدل بــــدين للمــــرتهن يم ــــن اســــتيفا ه كــــال أو بعضــــا م ــــدما علــــى الــــدائنين 

   (2)في يد كان ىذه المال  العا يين والدائنين التالين لو في المرتبة 

ـــــازي  ـــــرىن الحي ـــــي ال ـــــاس مـــــال  1233فـــــي المـــــا ة  كمـــــا عـــــر  المشـــــرع األر ن ـــــو احتب      بأن
ــــو ع كلــــو أو بعضــــو بالت ــــد  علــــى  ــــد عــــدل ضــــمانا لحــــق يم ــــن اســــتيفا ه من ــــدائن أو ي ــــد ال فــــي ي

 (3)سائر الدائنين .

ويم ــــن أن نــــور  علــــى تعريــــف المشــــرع العرا ــــي واألر نــــي للــــرىن الحيــــازي مــــن أنــــو ي لــــب ع ــــد 
ــــــو ع فالمــــــا ة    ــــــد من ــــــذي يتول ــــــى الحــــــق ال ــــــرىن عل ــــــف ع ــــــد 1231ال ــــــرا أساســــــا لتعري   تتع

 (4)الرىن وىي ال تتعرا لتعريف حق الرىن الذي يتولد منو اال بطريق فير مباشر .

وعليــــو ف ــــد اجتهــــد الف ــــو فــــي وضــــع تعريفــــات للــــرىن الحيــــازي ت ــــاوز فيهــــا بعــــ  المالحظــــات 
 التي وجهد إلى تعريفات التشريعي.

لمــــال المرىــــون فــــي يــــد الــــدائن ف ــــد عــــر  بعــــ  الشــــراع علــــى أنــــو حــــق عينــــي م تضــــاه حــــبف ا
ـــــي يعطـــــي صـــــاحبو  ـــــو والحـــــق العين ـــــدين مـــــن  من ـــــد عـــــدل ضـــــمانا الســـــتيفات ال المـــــرتهن أو فـــــي ي

  (1)مييتي الت د  والتتبع .

                                                           

ه , تحقيق ىالل مصمحي مصطفى , 1551منصور بن تونس البيوتي , كشاف القناع عن متن االقناع ,  ((1
 325ه , ص1452دار الفكر , بيروت , 

 .1999, نقابة المحامين العراقية , مكتبة النيضة , بغداد ,  1951( لسمة 45القانون المدني العراقي ) ((2
 .2558, نقابة المحامين األردنيين , مطبعة التوفيق , عمان ,1976( لسنة 43مدني األردني رقم)القانون ال ((3
أــ محمد طو البشير , الحقوق العينية التبعية , الجزء الثاني , الناشر العاتك لشناعة د. غني حسون طو ,  ((4

 .155, ص2513, بغداد , 1الكتاب القاىرة , توزيع المكتبة القاىرة , ط
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 الفزع الثاًً
 ح ي ة الرىن الحيازي في الشريعة اإلسالمية :

عـــــر  الـــــرىن فـــــي الشـــــريعة اإلســـــالمية وتعامـــــل بـــــو المســـــلمون والـــــرىن جـــــائي بال تـــــاب والســـــنة 
ـــو تعـــالى  ـــرىن فـــي ال ـــراتن ال ـــريم فـــي  ول    أن كنـــتم فـــي ســـفر ولـــم واإلجمـــاع . و ـــد ور  ال

ت ــــدوا كاتبــــا فــــرىن م بوضــــة فــــ ن أمــــن بعضــــ م بعضــــا فليــــر  الــــذي أ تمــــن أمانتــــو 

 (2)وليتق اهلل ربو  .

علــــى أن الرســــول محمــــد  صــــلى اهلل عليــــو وســــلم   ــــد تعامــــل بــــو ع ومــــن ذلــــك  وىنــــا  مــــا يــــدل
عـــــن أنـــــف بـــــن مالـــــك رضـــــي اهلل عنـــــو  ـــــال : ول ـــــد رىـــــن النبـــــي  صـــــلى اهلل عليـــــو وســـــلم   رعـــــو 

 بشعير . 

ـــــي  صـــــلى اهلل عليـــــو وســـــلم   اشـــــترى مـــــن يهـــــو ي طعـــــا   وعـــــن عائشـــــة رضـــــي اهلل عنهـــــا أن النب

 اإلجماع ف جمع المسلمون على جواز الرىن .وأما  (3)فلى أجل ورىن  رعو .

ىـــــذه األ لـــــة تفيـــــد مشـــــروعية الـــــرىن فـــــي الشـــــريعة اإلســـــالمية و ـــــد و ـــــف التطـــــور فـــــي الشـــــريعة 
ـــى المـــرتهن  ـــراىن إل ـــو أنت ـــال الحيـــازة مـــن ال ـــي  في ـــذي يل ـــرىن الحيـــازي ال اإلســـالمية علـــى نظـــا  ال

ولــــــى أنــــــو   ال ينع ــــــد   مــــــن الم لــــــة فــــــي ف رتهــــــا األ313. وفــــــي ىــــــذه كانــــــد تــــــني المــــــا ة  

 (4)الرىن ب ي اب و بول من الراىن للدائن المرتهن أطال ا ال تعرفو الشريعة اإلسالمية .

 

                                                                                                                                                                      

, 2511, دار المسيرة لمنشر والتوزيع , 1يوسف محمد عبيدات , الحقوق العينية األصمية والتبعية , ط ((1
 .293ص
 (282سورة البقرة : أية ) ((2
, 2صحيح البخاري : ألبي عبد اهلل بن اسماعيل البخاري , كتاب الرىن باب من رىن درعو , جزء الثاني , ط ((3

 .131, ص1423دار الكتب العممية , بيروت , 
محمد طو البشير , الوجيز في الحقوق العينية التبعية , الرىن التأميني , الرىن الحيازي , حقوق األمتياز,  ((4
 .25, ص1976لمطباعة , بغداد , , دار الحرية 4ط
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 ادلطلب الثاًً 
 خصائي الرىن الحيازي 

ــــازي يتفــــق الف ــــو . ــــرىن الحي ــــاره  (1)مــــن خــــالل تعــــاريف ال ــــازي ب عتب ــــرىن الحي علــــى خصــــائي ال
 من الح وق العينية التبعية ومن أبرز ىذه الخصائي : ح ا 

 ـ أنو حق عيني 1

 ــ أنو حق تبعي 3

 ـ حق الرىن الحيازي حق فير  ابل للت يئة 2

 كما ان ىنا  خصائي للرىن الحيازي ب عتباره ع دا ومن ىذه الخصائي :

 ـ أنو ع د من ع و  الضمان 1

 ـ ىو ع د عيني 3

 ـ ع د ملي  لل انبين2

 ـ أنو ع د م ابل 4

ــــة  ــــة التبعي ــــازي ســــوات كــــان خصــــائي الح ــــوق العيني ــــرىن الحي وســــو  ن ــــو  ببحــــث خصــــائي ال
 أ  بصفتو ع دا .

 الفرع األول : خصائي الرىن الحيازي بصفتو ح ا . 

 الفرع الثاني : خصائي الرىن الحيازي بصفتو ع دا .

 

                                                           

, يوسف عبيدات , الحقوق العينية االصمية التبعية , مرجع سابق 151محمد طو البشير , مرجع سابق , ص ((1
 .294, ص
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 الفزع األول
 خصائي الرىن الحيازي بصفتو ح ا.

ــــ يتميــــي 1 الــــرىن الحيــــازي بأنــــو حــــق عينــــي يمــــنل صــــاحبو ســــلطة مباشــــرة علــــى المــــال المرىــــون ـ
تم نــــو مـــــن حبســــو ومـــــن تتبعـــــو فــــي أي يـــــد ي ــــون ومـــــن أ تضـــــات ح ــــو مـــــن  منــــو بالت ـــــد  علـــــى 

 (1)با ي الدائنين .

ــــــدين 3 ــــــ وحــــــق الــــــرىن ك ــــــل ح ــــــوق الضــــــمان حــــــق تبعــــــي ويترتــــــب علــــــى ذلــــــك أنــــــو يتبــــــع ال ـ
ببطالنـــــو وين ضــــــي بأن ضـــــائو ع ويترتــــــب علـــــى تبعيــــــة الــــــرىن المضـــــمون وجــــــو ا وعـــــدما ع يبطــــــل 

للـــدين المضـــمون أنـــو يتخـــذ مـــا ي ـــون لهــــذا الـــدين مـــن الصـــفة المدنيـــة أو الت اريـــة ع فـــ ذا كــــان 
ـــــرىن  ـــــدوره ع وال يهـــــم مـــــاذا كـــــان الـــــذي  ـــــرر ال ـــــرىن ت اريـــــا ب الـــــدين المضـــــمون ت اريـــــا كـــــان ال

 تاجر أو فير تاجر .

ـــازي حـــق فيـــر 2 ـــرىن الحي ـــ وحـــق ال ـــر ـ ـــو يعتب ـــة بمعنـــى أن كـــل المرىـــون وكـــل جـــيت من ـــل للت يئ  اب
ــــد تضــــمند المــــا ة   ــــو ع و  ــــدين ول ــــل جــــيت من ــــي ىــــذا 1223/1ضــــامنا ل ــــل ال   مــــدني عرا 

ــــدين مضــــمون  ــــدين وكــــل جــــيت مــــن ال الح ــــم ب ولهــــا    كــــل جــــيت مــــن المرىــــون ضــــامن ل ــــل ال
في ــــوز االتفــــاق علــــى  ب ــــل المرىــــون   ع أن عــــد  الت يئــــة مــــن طبيعــــة الــــرىن ال مــــن مســــتليماتو

ــــتخلي بعــــ  المرىــــون  ــــل ي ــــة ب ــــى كــــل الشــــيت أو االشــــيات المرىون ــــرىن ال يب ــــى عل أن ي ــــون ال
المرىـــــون بوفـــــات بعـــــ  الـــــدين مـــــثال فـــــي رىـــــن الســـــندات الماليـــــة وأشـــــارت المـــــا ة بوفـــــات بعـــــ  

  مــــــدني عرا ــــــي صــــــراحة أذا ت ــــــول    ... ل ــــــن أذا كــــــان المرىــــــون شــــــي ين وعــــــين 1223/3 
ار مــــن الــــدين وأ ى الــــراىن م ــــدار مــــا عليــــو ألحــــدىما كــــان لــــو أن يأخــــذه   ع ل ــــل منهــــا م ــــد

وبــــــذلك ألن الع ــــــد وأن كــــــان متحــــــد الصــــــف ة صــــــورة فهــــــو متفــــــرق الصــــــف ة معنــــــى ع ألنــــــو لمــــــا 

                                                           

والرىن الحيازي وحقوق  محمد وحيد الدين سوار , شرح قانون مدني , الحقوق العينية التبعية الرىن المجرد ((1
 .176, ص1995االمتياز , الكتاب الثالث ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع , عمان , 
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ــــو رىــــن كــــل واحــــد  ــــق الصــــف ة فصــــار كأن ــــا متفر ــــا وجــــب تفري ســــعى ل ــــل واحــــد منهــــا يع ــــد  ين

   (1)منها بع د على حدة .

ىن  ائمــــــة علــــــى عــــــد  ت يئــــــة المرىــــــون ف نــــــو ي ــــــب أن ي ــــــون الحيــــــازة أذا كانــــــد طبيعــــــة الــــــر 
ــــــوالي األعمــــــال الالزمــــــة  ــــــة المرىــــــون ويتح ــــــق االســــــتمرار بت ــــــى عــــــد  ت يئ مســــــتمرة و ائمــــــة عل
لمياولــــــة الحــــــق الــــــذي يدعيــــــو الحــــــائي فالحيــــــازة التــــــي ال تمــــــارس بشــــــ ل منــــــتظم فيــــــر جــــــديرة 

ــــالمعنى الصــــحيل فــــ  ــــيف بحمايــــة ال ــــانون ألنهــــا ليســــد حيــــازة ب ن الت طــــع أو عــــد  االســــتمرار ل

   (2)م ر  عيب بل أنو استمرار الحيازة شرط ل يامها .

 الفزع الثاًً
 خصائي الرىن الحيازي بصفتو ع دا

ـــــ ىـــــو ع ـــــد مـــــن الع ـــــو  الضـــــمان كع ـــــد ال فالـــــة ع وبم تضـــــاه ينشـــــأ للمـــــرتهن ضـــــمان عينـــــي 1 ـ
االستيشــــــــاق بالــــــــدين علــــــــى الشــــــــيت المرىــــــــون وع ــــــــد الــــــــرىن التــــــــأميني ألن م صــــــــو  الــــــــرىن 

 (3)للتواصل إلى استيفائو عن  من المرىون أذا اعتذر استيفائو من ذمة الراىن .

ـــــل 3 ـــــول ب ـــــتم بم ـــــر  االي ـــــاب وال ب ـــــو ال ي ـــــة والو يعـــــة ألن ـــــي كـــــال ر  والعاري ـــــ ىـــــو ع ـــــد عين ـ
  مــــدني عرا ــــيع 1233يتوفـــق تمامــــا وأفا تــــو ل ــــاره علــــى ال ــــب  وىــــذا مــــا نــــي عليــــو المــــا ة  

ــــــــراىن ان ي ــــــــب  المــــــــرتهن أذ ت ــــــــول  ــــــــازي وليومــــــــو علــــــــى ال ــــــــرىن الحي    يشــــــــترط ألتمــــــــا  ال
المرىـــــون   فـــــال ب  أذا ركـــــن مـــــن أركـــــان الع ـــــد ال يـــــتم الـــــرىن بدونـــــو ولـــــيف ىـــــو التيامـــــا ينشـــــأ 

 عن الع د بعد ان يتم وال شرطا من شروط نفاذه.

 

                                                           

 .487ص’ د. غني حسون طو , أــ محمد طو بشير , الجزء الثاني , مصدر سابق  ((1
لعاتك لصناعة د. غني حسون طو , أــ محمد طو بشير , الحقوق العينية األصمية , الجزء األول , الناشر ا ((2

 . 254, ص2513, بغداد , 1الكتاب , القاىرة , توزيع المكتبة القاىرة , ط
 . 171محمد وحيد الدين سوار , مصدر سابق , ص ((3
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الــــــراىن ـــــــ ع ــــــد الــــــرىن الحيــــــازي ملــــــي  ل ــــــانبين ألنــــــو يترتــــــب التيامــــــات فــــــي ذمــــــة كــــــل مــــــن 2

ـــــاع عـــــن التعـــــرا للمـــــرتهن فـــــي أســـــتعمال  ـــــرىن أي باألمتن ـــــي  بضـــــمان ال والمـــــرتهنع فـــــالراىن يلت
ـــــي  بالمحافظـــــة علـــــى المـــــال المرىـــــون واســـــتثماره ور ه بم ـــــر   ـــــرىن ع أمـــــا المـــــرتهن فيلت حـــــق ال

 (1)استيفات الدين .

ــــراىن طرفــــان4 ــــرىن بأنــــو ع ــــد بم ابــــل ال ع ــــد تبــــرع ع فيســــتفيد مــــن ال ــــ ويتميــــي ع ــــد ال الع ــــد  ـ
 فالراىن ي تسب بو الث ة واالئتمان ويحصل بو المرتهن على األمن والضمان .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .489د. غني حسون طو , أــ محمد طو البشير , جزء الثاني , مصدر سابق , ص ((1
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 ادلبحث الثاًً

 شروط الرىن الحيازي
ال ينشـــــأ حـــــق الـــــرىن الحيـــــازي األمـــــن ع ـــــد معـــــين ىـــــو ع ـــــد الـــــرىن الحيـــــازي . ولمـــــا             

كــــان الــــرىن الحيــــازي ع ــــدا مــــن ع ــــو  العينيــــة فــــي ف ــــو ال ــــانون المــــدني العرا ــــي ف نــــو يشــــترط 
تـــــوفير شـــــروط معـــــين بالنســـــبة إلـــــى المتعا ـــــدان والمـــــال المرىـــــون فـــــي الـــــرىن الحيـــــازي ع وعلـــــى 

ى مطلبــــــين نتنــــــاول فــــــي المطلــــــب األول شــــــروط ضــــــوت ذلــــــك ســــــو  ن ســــــم ىــــــذا المبحــــــث إلــــــ
الــــرىن الحيــــازي بالنســــبة المتعا ــــدين ويــــتم ت ســــيمو إلــــى  ال ــــة فــــروع ع الفــــرع األول الــــراىن  ــــد 
ــــدائن  ــــق ال واعــــد العامــــة بالنســــبة لل ــــاني تطبي ــــي الفــــرع الث ــــي أ  ف ــــل العين ي ــــون المــــدين أو ال في

ــــا بالنســــبة للمطلــــب المــــرتهن وفــــي الفــــرع الثالــــث ي ــــب أن ي ــــون الــــراىن كامــــل األ ىليــــة أ  أم
ــــى  ــــتم ت ســــيمو إل ــــازي بالنســــبة للمــــال المرىــــون وي ــــرىن الحي ــــو شــــروط ال ــــاول في ــــذي يتن ــــاني ال الث
أربعــــة فــــروع وفــــي الفــــرع األول نتحــــدث عــــن أن ي ــــون المرىــــون  اخــــل فــــي  ائــــرة التعامــــل وفــــي 

ــــي ي ــــوز  ــــاني ي ــــب أن ي ــــون المرىــــون مــــن األشــــيات الت ــــي الفــــرع بيعهــــا اســــت الال و الفــــرع الث ف
ـــــع ي ـــــب أن ي ـــــون المرىـــــون  ـــــث ي ـــــب أن ي ـــــون م ـــــدور التســـــليم وأمـــــا فـــــي الفـــــرع الراب الثال

 مملو  للمرىون مل ية حاضرة رىن ملك ال ير ورىن مالك المست بل .

 المطلب األول: شروط الرىن الحيازي بالنسبة للمتعا دين :

ــــرىن الحيــــازي ع بعــــد أن كــــان فــــي الت نــــين المــــدني  ــــا أصــــبل رأينــــا أن ع ــــد ال الســــابق ع ــــدا عيني
األن فـــــــي الت نـــــــين المـــــــدني ال ديـــــــد ع ـــــــدا رضـــــــائيا ع ينع ـــــــد بم ـــــــر  تبـــــــا ل اي ـــــــاب و بـــــــول 
متطــــاب ين علــــى رىــــن حيــــازي ع  ون حاجــــة إلــــى رســــمية فــــي الــــرىن الرســــمي و ــــد أصــــبل ن ــــل 
الحيـــازة فـــي الت نـــين المـــدني ال ديــــد التيامـــا فـــي الع ـــد ال ركنـــا فيــــو ع وعليـــو ســـو  ن ســـم ىــــذا 

طلــــــب إلــــــى  ال ــــــة فــــــروع نتنــــــاول فــــــي الفــــــرع األول الــــــراىن  ــــــد ي ــــــون المــــــدين أو ال فيــــــل الم
العينـــــي والفـــــرع الثـــــاني تطبيـــــق ال واعـــــد العامـــــة بالنســـــبة إلـــــى الـــــدائن والمـــــرتهن وأمـــــا فـــــي الفـــــرع 

 الثالث ي ب أن ي ون الراىن والمرتهن كامل األىلية .
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 ي :الفرع األول : الراىن  د ي ون المدين وال فيل العين

ي ــــوز أن ي ــــون الــــراىن ىــــو المــــدين بنفســــو ع وي ــــوز أن ي ــــون شخصــــا يــــرىن شــــي ا مملوكــــا لــــو 

ـــــي. ـــــل العين ـــــره ع وىـــــذه ىـــــو ال في ـــــدين علـــــى في ـــــة  (1)أو تحـــــد تصـــــرفو ضـــــمانا ل ـــــل ال فال وي اب
ـــــو بـــــالرىن المســـــتعار ع وىـــــو أن يســـــتعير شـــــخي  ـــــة فـــــي الشـــــريعة اإلســـــالمية مـــــا يعبـــــر عن العيني
شـــــي ا مملوكـــــا ل يـــــره ويرىنـــــو بأذنـــــو ع و ـــــد ي ـــــون شخصـــــا أخـــــر يـــــرىن مـــــاال مـــــن أموالـــــو ضـــــمانا 

 (2)للوفات بدين على فيره . ىذا ىو ال فيل العيني.

 لنسبة للدائن :الفرع الثاني : تطبيق ال واعد العامة با

ــــازة  ــــرو  لل واعــــد العامــــة ولمــــا كــــان رىــــن الحي ــــازة مت ــــدائن المــــرتهن فــــي رىــــن الحي المــــرتهن : ال
ع ــــدا مليمــــا ل ــــانبين ع فالــــدائن المــــرتهن ىــــو أحــــد جــــانبي الع ــــد ي ــــون مليمــــا ومــــن  ــــم ي ــــون 
ـــــرىن  ـــــين النفـــــع والضـــــرر خـــــال  ال ـــــدور ب ـــــدائن المـــــرتهن ع ـــــدا ي ـــــى ال ـــــازة بالنســـــبة إل رىـــــن الحي

   (3)أميني فالدائن المرتهن فيو ال يلتي  لذلك ي ون الرىن التأميني نافعا لو نفعا محضا.الت

ـــــو اذا ارتهـــــن ع ـــــارا  ـــــو ال ي ـــــوز ل ـــــا كالمصـــــار  والشـــــركات ف ن أذا كـــــان المـــــرتهن شخصـــــا معنوي
أن ترســـــوا عليــــــو ميايـــــدة ىــــــذا الع ـــــار الســــــتيفات ح ـــــو اال ب ــــــدر وي ـــــوز أن يتملــــــك األشــــــخا  

  مــــــدني عرا ــــــي واذا 1233المعنويــــــة مــــــن الع ــــــارات وىــــــذا مــــــا نــــــي عليــــــو صــــــراحة المــــــا ة  
معنويــــــا فتتبــــــع أح ــــــا  الــــــرىن تــــــأميني الــــــوار  فــــــي المــــــا ة ت ــــــول   أذا كــــــان المــــــرتهن شخصــــــا 

ـــــراىن والمـــــرتهن صـــــحيحا 1311    ويلـــــي  تطبي ـــــا لل واعـــــد العامـــــة ان ي ـــــون رضـــــا كـــــل مـــــن ال

                                                           

, مطبعة 1أــ شاكر ناصر حيدر , شرح القانون المدني الجديد , الحقوق العينية العقارية , الجزء الثاني , ط ((1
 .191ــ195م , ص1953ه , 1373المعارف , بغداد , 

 .493د. غني حسون طو , أــ محمد طو بشير , الجزء الثاني , مصدر سابق , ص ((2
سيط في شرح القانون المدني , الجزء العاشر ,دار النيضة العربية, يوري , الو د. عبد الرزاق احمد السن ((3

 .752, ص1975القاىرة , 
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ـــــــوب  ـــــــب مـــــــن عي ـــــــر مشـــــــوب بعي ـــــــة وفي وال ي ـــــــون كـــــــذلك اال أذا كـــــــان صـــــــا را عـــــــن ذي أىلي

   (1)الرضا.

 الفرع الثالث : أن ي ون الراىن كامل األىلية :

العا ـــــدين أن ي ـــــون كـــــل منهمـــــا عـــــا ال مميـــــيا ع أمـــــا البلـــــو  فهـــــو الشـــــرط للنفـــــاذ ال ي فـــــي فـــــي 
ــــــ فــــــي رىــــــن األب رىنــــــا 1  مــــــدني عرا ــــــي علــــــى أنــــــو  1233لالنع ــــــا  و ــــــد نصــــــد المــــــا ة   ـ

ـــى  ـــدين عل ـــده ب ـــده لنفســـو ع وفـــي رىـــن مـــال ول ـــو ول ـــده الصـــ ير أو ارتهـــان مال ـــد ول ـــو عن ـــا مال حيازي
ر األب مــــن األوليــــات رىنــــا حيازيــــا مالــــو عنــــد المح ــــوز نفســــو أو بــــدين علــــى الصــــ ير ع وفــــي فيــــ

ع وفـــــــي ارتهـــــــان مـــــــال المح ـــــــوز لنفســـــــو تتبـــــــع إح ـــــــا  الـــــــرىن التـــــــأميني الـــــــوار ة فـــــــي المـــــــا ة 
ـــــــ اذا رىــــــن األب مالــــــو ولــــــده الصــــــ ير بــــــدين نفســــــو 3  مــــــع مراعــــــاة الف ــــــرة التاليــــــة . 1311  ـ

ــــو   . وىــــذه  المــــا ة بف رتهــــا تتفــــق مــــع فهلــــك ع فــــال ي ــــون ضــــامنا اال ب ــــدر مــــا ســــ ق مــــن  ين
  واعد الرىن التأميني .

أذا أن ال ـــــانون المـــــدني لـــــم يأخـــــذ ب اعـــــدة الم لــــــة فـــــي ضـــــمان الـــــرىن ع وأنمـــــا أخـــــذ بــــــالرأي 
األخـــــر ال ائـــــل بـــــأن المرىـــــون أمانـــــة بيـــــد المـــــرتهن ع فـــــ ذا ىلـــــك بيـــــده  ون تعـــــد أو ت صـــــير منـــــو 

ـــــــو شـــــــيت ع وىـــــــذه ال اعـــــــدة م ـــــــو ع وال يســـــــ ق مـــــــن  ين  ـــــــررة فـــــــي المـــــــا تين فـــــــال ضـــــــمان علي
  مـــــدني عرا ـــــي . وعلـــــى ذلـــــك فـــــال حـــــل التوفيـــــق بـــــين تلـــــك الف ـــــرة وإح ـــــا  1231و1223 

مامنــــــا اال أن ن صــــــر تطبيــــــق الف ــــــرة المــــــذكورة علــــــى حالــــــو مــــــا أذا ىــــــاتين المــــــا تين ع ال يب ــــــى إ
ـــــ.ب الـــــراىن مبل ـــــا معينـــــا عـــــن التلـــــف ع  ىلـــــك أو تعيـــــب المرىـــــون بفعـــــل المـــــرتهن ع فضـــــمن ل

مبلــــــل مــــــن الــــــدين الــــــذي علــــــى األب ع فهــــــذا ىــــــو الــــــذي يضــــــمنو األب لولــــــده فســــــ ق ىــــــذا ال

   (2)الص ير .

 

                                                           

 .493د. غني حسون طو , أــ محمد طو البشير , الجزء الثاني , مصدر سابق , ص ((1
 .195ــ189أ ــ شاكر ناصر حيدر , مصدر سابق , ص ((2
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 ادلطلب الثاًً

 شروط الرىن الحيازي بالنسبة للمال المرىون

أن الرىن الحيازي ي ب ان تتوافر فيـو شـروط خاصـة بالنسـبة لمـال المرىـون ل ـي يـتم ن مـن خاللـو 

المرىونة وعلـى ضـوت ذلـك سـو  ن سـم ىـذه المطلـب  الدائن المرتهن استيفات  ينو من ىذه األموال

إلــى أربعــة فــروع ونخصــي فــي الفــرع األول ي ــب أن ي ــون المرىــون  اخــل فــي  ائــرة التعامــل وفــي 

الفرع الثاني ي ب أن ي ون المرىون من األشيات التي ي وز بيعها است الال وفي الفرع الثالـث ي ـب 

الفرع الرابع ي ـب أن ي ـون المرىـون مملـو  للمرىـون أن ي ون المال المرىون م دور التسليم وأما 

 مل ية حاضرة رىن ملك ال ير ورىن مالك المست بل .

 الفرع األول : ي ب أن ي ون المرىون  اخل في التعامل :

فاألشــيات التــي ال ي ــوز التعامــل فيهــا ال تصــل حيازتهــا . فاإلعمــال العامــة ال تصــل حيازتهــا ألنــو ال 

الح ي عليهـا أو تمل هـا بالت ـا   ع فـال تـر  الحيـازة اال علـى األشـيات المـا ي  ي وز التصر  فيها أو

ي ـوز التعامـل فيـو   كمـا    مدني عرا ي ب ولـو أنـو   ... شـيت1141. وبهذا نصد عليو الما ة  (1)

ألن ىـذه األشـيات ال ت بـل الحيـازة علـى  ال تر  الحيازة على األشيات المشتركة كميـاه البحـار واألنهـار 

  (2)سبيل االست ثار واالنفرا .

 

 

                                                           

 .554, ص2515, 1د. نبيل ابراىيم سعد ,الحقوق المدنية العينية األصمية , منشورات الحمبي الحقوقية , ط ((1
 .252د. غني حسون طو , أــ محمد طو البشير , الجزء الثاني , مصدر سابق , ص ((2
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 الفرع الثاني : ي ب أن ي ون المرىون من األشيات التي ي وز بيعها است الال :

  مـــدني عرا ـــي   ال ي ـــون لـــرىن الحيـــازة اال مـــا يم ـــن بيعـــو اســـت الال 1113نـــي  ـــانون المـــا ة  

بالميا  العلنـي مـن المن ـول وع ـار   ويتبـين مـن الـني أنـو يشـترط فـي المحـل المرىـون ىـو أن ي ـون 

نهـا مما يم ن بيعو است الال في المـيا  العلنـي مـن المن ـول وع ـار ع ف ميـع الع ـارات التـي يم ـن رى

ع وي وز ذلك رىنها رىنا حيازيا ع وانما ي وز وضع الع ـارات فـي حيـازة الـدائن تأمينـا  (1)رىنا رسميا 

لدينو حتـى يسـتوفى ح ـو مـن  مارىـا  ون أن ي ـون لـو حـق الت ـد  فـي  منهـا ويسـمى الع ـد ع وي ـوز  

لـــك مـــن كــذلك رىـــن المن ـــول رىنــا حيازيـــا في ـــوز رىــن المفروشـــات والحلـــي والم ــوىرات وفيـــر ذ

دات لحاملهـا والسـندات المن والت وي وز رىن الن و    ال فالة الن ديـة  وي ـوز رىـن الـديون والسـن

فيــر  ابــل للتحويـــل ســمية ع وال ي ــوز رىــن الماىيــات والمعاشــات والــديون والســندات واألســهم اال

نهـا مسـت لة عـن ألنها كلها ال ت بل التحويل ع وال ي وز الرىن الع ـارات بالتخصـيي ف نـو ال ي ـوز رى

   (2)الع ار الذي خصصد لو .

 : الفرع الثالث : ي ب أن ي ون المرىون م دور التسليم

ألن تسليم المرىون شرط لتما  ع ـد الـرىن الحيـازي وليومـو ع فـ ذا كـان الشـيت فيـر م ـدور التسـليم  

  (3)كالع ار فير  ابد بال تابة أمتنع انع ا  رىنو . 

                                                           

 يطمق المصريون عمى تسمية الراىن التأميني براىن الرسمي . ((1
 .763ــ 762سنيوري , مصدر سابق , صد. عبد الرزاق أحمد ال ((2
 .192أ ـ محمد وحيد الدين سوار , مصدر سابق , ص ((3
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الفرع الرابـع : ي ـب ان ي ـون المرىـون مملـو  للـراىن مل يـة حاضـرة ورىـن ملـك ال يـر 

 ورىن المال المست بل : 

ي ـب أن ي ـون الـراىن سـوات أكــان المـدين أ  كفـيال عينيـا مال ـا للمــال المرىـون وىـذا مـا نـي عليــو 

لــدين عليــو أو   مــدني عرا ــي أذا ت ــول   تشــترط فــي مــن يــرىن مــاال تو ي ــا 1231صــراحة المــا ة  

على فيره ي ون مال ا للمرىون أو متصرفا فيو   ف ذا ي ن أي حق عليو ألنو فا د الشـيت ال يعطيـو . 

ح م رىن ملك ال ير حيازيا كح م رىنو تأمينيا ولو لم يـر  بـذلك نـي خـا  أي يعتبـر مو وفـا علـى 

 ـيت بطـل التصـر  ع إجازة المالك ف ن إجازه إجـازة صـحيحة صـار نافـذا مـن و ـد صـدوره وأن لـم ي

ويشترط لصحة اإلجازة أذا كان المرىون ع ارا أن ت ون بور ة رسـمية أي مصـد ة لـدى كاتـب العـدل 

 (1)ذلك ألن رىن الع ار رىن حيازة ع د ش لي ال يتم اال بالتس يل في  ائرة التس يل الع اري.

د ولــو كــان ىــذا ح ــا ال ي ــوز رىــن االشــيات المســت بلية كمــا ال ي ــوز رىــن حــق المســتحق فــي الو ــ 

  (2)ماليا ألنو حق شخصي خا  بصاحبو .
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 ادلبحث الثالث

   ار الرىن الحيازي

ع د الرىن الحيازي ع د ملي  ل انب واحد . وىذا ال انب الملتي  بو ىـو المـرتهن أمـا الـراىن ع فـال 

الضـرورية التـي صـرفها يلتي  بشيت بم تضى الع د ع ول ن  د يلي  ببع  االلتيامات كدفع المصـار  

الـدائن علـى صـيانة الشـيت المرىـون وىـذه االلتيامـات ال توجـد و ـد الع ـد ع بـل تتولـد بعـده ع ولهــذا 

ــان ىــذه ال ــار فــي الفتــرة الســلمية وىــي الفتــرة التــي تنتهــي بالبــدت فــي اإلجــراتات التنفيــذ  يحتــاج لبي

إلـى مطلبـين وفـي المطلـب  إعماال لدعوى حـق الـرىن ع وعلـى ضـوت ذلـك سـو  ن سـم ىـذا المبحـث

األول نتحــدث عــن ح ــوق الــراىن والتياماتــو علــى الشــيت المرىــون وخصصــنا فــي ىــذا المطلــب إلــى 

فرعين الفـرع األول ح ـوق الـراىن علـى الشـيت المرىـون وأمـا فـي الفـرع الثـاني التيامـات الـراىن علـى 

والتياماتـو علـى الشـيت المرىـون الشيت المرىون ع وأما في المطلب الثاني تناولنا فيـو ح ـوق المـرتهن 

ع و سمنا ىذا المطلب إلى فرعين نتحدث في الفرع األول عن ح وق المرتهن على الشيت المرىـون 

 ع وأما في الفرع الثاني عن التيامات المرتهن على الشيت المرىون .
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 ادلطلب األول

 ح وق الراىن والتياماتو على الشيت المرىون  

يترتــــب عليــــو أ ــــر بالنســــبة إلــــى الــــراىن مــــا عليــــو مــــن ح ــــوق والتيامــــات علــــى أن الــــرىن الحيــــازي 

الشـــــيت المرىـــــون ع وعلـــــى ضـــــوت ذلـــــك ســـــو  ن ســـــم ىـــــذا المطلـــــب إلـــــى فـــــرعين وفـــــي الفـــــرع 

ــــاني االلتيامــــات  ــــي الفــــرع الث ــــى الشــــيت المرىــــون ع وامــــا ف ــــو ح ــــوق الــــراىن عل ــــاول في األول نتن

 الراىن على الشيت المرىون .

  وق الراىن على الشيت المرىون :الفرع األول : ح

ال يف ــــد الــــراىن الــــرىن الحيــــازي كمــــا فــــي الــــرىن التــــأميني مل يــــة المــــال المرىــــون وال مــــا ينفــــرع 

علــــــى ىــــــذه المل يــــــة مــــــن ميايــــــا التصــــــر  واالســــــتعمال واالســــــت الل ألنــــــو مــــــن حــــــق الــــــرىن ال 

ن بـــــالبيع يـــــن ي وال يخـــــول صـــــاحبو شـــــي ا منهـــــا في ـــــوز للـــــراىن أن يتصـــــر  فـــــي المـــــال المرىـــــو 

ــــــــل ىــــــــذه  ــــــــانون جع ــــــــك بــــــــالمرتهن ألن ال  ــــــــر ذل ــــــــو فعــــــــال  ون أن ي ي ــــــــرىن  اني ــــــــة أو ال أو الهب

التصــــرفات فيــــر نافــــذة فــــي حــــق المــــرتهن ع فــــالمرتهن فــــي ىــــذه الحالــــة أن يمتنــــع عــــن تســـــليم 

الشــــــيت المرىــــــون ويحبســــــو فــــــي مواجهــــــة المتصــــــر  إليــــــو إلــــــى ان يســــــتوفي الحــــــق المضــــــمون 

 (1)بتمامو .
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ـــــك  ـــــراىن أن يتصـــــر  1224ت تضـــــي المـــــا ة  وفـــــي ضـــــوت ذل ـــــو : ي ـــــوز ال   مـــــدني عرا ـــــي بأن

بــــالبيع وفيــــره فــــي الشــــيت المرىــــون رىنــــا حيازيــــا ع وأي تصــــر  يصــــدر ال يخــــل بحــــق المــــرتهنع 
وأذا كانـــــد مييتـــــا االســـــتعمال واالســـــت الل ممـــــا يتعـــــذر الـــــراىن اســـــتعمالها بنفســـــو نظـــــرا لوجـــــو  

ـــــيف مضـــــ ـــــازة المـــــرتهن فل ـــــو ف ـــــدىا أو أنهمـــــا أصـــــبحا ح ـــــا المـــــال المرىـــــون فـــــي حي ـــــك أن ى ذل
ــــة األمــــر  ــــن ي شــــي ا مــــن  يمــــة المــــال وفاي ــــرىن ال ي ــــو الماليــــة ألن ال ــــو  يمت ــــل تب ــــى ل ــــا ع ب مرتهن

األمـــــن طريــــــق المـــــرتهن فــــــالمرتهن أنمــــــا  ســــــت لون ال يســــــتطيع أن يســـــتعمل الشــــــيت أو يأن الـــــرى

   (1)يباشر استعمال الشيت واست اللو لحساب الراىن .

ــــد المــــرتهن وكــــذلك نب ــــى  ــــي ي ــــين ف ــــالرفم مــــن وجــــو  الع ــــة ب ــــازة حــــق المل ي ــــراىن حي ــــا لل ألن م
يحـــوزه المـــرتهن ىــــو حـــق الــــرىن ال حـــق المل يــــة ليســـد يـــده بالنســــبة إلـــى حــــق المل يـــة اال يــــد 

 عارضة ويترتب على ذلك نتي تان :

ـــــ ال يســــتطيع المــــرتهن تملــــك المرىــــون بالت ــــا   مهمـــــا طالــــد مــــدة وضــــع يــــده مــــا لــــم ي يـــــر 1
 /مدني عرا ي   ألن المرتهن الشيت بنية تمل و . 1131حيازتو ع وف ا للما ة  سبب 

ــــــأن الت ــــــا   3 ــــــك ف ــــــة التمل ــــــر مالــــــك للمرىــــــون وكــــــان واصــــــفا يــــــده بني ــــــراىن في ـــــــ أذا كــــــان ال ـ
ـــــو المرىـــــون من ـــــوال فيـــــر مملـــــو   ـــــى تـــــم ي ـــــون لمصـــــلحتو  ون المـــــرتهن ذلـــــك أن الم ســـــب مت

ـــــة أن ي  ـــــراىن أســـــتطاع المـــــرتهن حســـــن الني ـــــو تطبي ـــــا ل اعـــــدة لل ـــــر حيازت ـــــرىن عب تســـــب حـــــق ال

  (2)الحيازة في المن ول لسند المل ية .
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 الفرع الثاني : التيامات الراىن على الشيت المرىون :

يتحمــــــل الــــــراىن بم تضــــــى ع ــــــد الــــــرىن التيامــــــات متعــــــد ة ويم ــــــن ر ه ىــــــذه االلتيامــــــات إلــــــى 
  ال ة : 

ـــــيا  1 ـــــراىن بتســـــليم المرىـــــون ع وىـــــو االلت ـــــيا  ال ـــــا االلت ـــــرىن : أم ـــــراىن بضـــــمان ال ـــــيا  ال ـــــ االلت ـ
الـــــرىن الحيـــــازي الـــــذي يحتـــــل م ـــــان الصـــــدارة بـــــين التيامـــــات الـــــراىن فـــــي ال ـــــوانين التـــــي ت يـــــر 

ــــأن  ــــيا  ناشــــ  عــــن الع ــــد ع أذن ف ــــا ال م ــــر  الت ــــو أي التســــليم ركن ــــر  إلي ــــم ت ع ــــدا رضــــائيا ع فل
ـــــرىن ع ت ضـــــي المـــــا ة  االلتـــــيا  بضـــــم /مـــــدني عرا ـــــي   أنـــــو : يضـــــمن الـــــراىن فـــــي 1221ان ال

الــــرىن الحيــــازي ســــالمة الــــرىن وليســــد لــــو أن يــــأتي عمــــال يــــن ي مــــن  يمــــة المرىــــون أو يحــــول 
ـــــة أو ضـــــربد أو تلفـــــد أو ن صـــــد  يمتهـــــا بفعلـــــو ع جـــــاز  لضـــــمان كـــــأن اســـــتحق العـــــين المرىون

ــــدين  ــــرىن ووفــــات ال فــــورا مــــع التعــــوي  عــــن ســــ وط اإلجــــل أن  للمــــرتهن أن يطلــــب أمــــا فســــد ال
ــــأمين ت ميلــــي  كــــان األجــــل م ــــررا لمصــــلحتو ع وأمــــا التنفيــــذ بم ابــــل ســــوات كــــان ذلــــك بت ــــديم ت
ــــا ل مــــا يــــن ي مــــن  يمــــة المــــال المرىــــون أ  كــــان بــــدفع ي ابــــل  يمــــة مــــا ن ــــي مــــن الــــرىن  يع

   (1)على أن يخصم من المبلل من اصل الدين وفوائده .

/مــــــدني عرا ــــــي  1223ــــــــ االلتــــــيا  بضــــــمان الهــــــال  المرىــــــون أو تلفــــــو : جــــــات فــــــي المــــــا ة  3

أنــــو: أذا ىلــــك المرىــــون رىنــــا حيازيــــا أو تعيــــب  ضــــات و ــــدر كــــان ىالكــــو أو تلفــــو علــــى الــــراىنع 

الــــراىن إح ــــا  ويتبــــع فــــي تخييــــر المــــدين أو الــــدائن أذا ىلــــك المرىــــون  ضــــات و ــــدرا أو بخطــــأ 

ذا ىلــــك المرىــــون انت ــــل حــــق المــــرتهن إلــــى المــــال الــــذي يحــــل محلــــو وف ــــا الــــرىن التــــأميني ع وا

 (2)ألح ا  الرىن التأميني .
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ــــا أو تلفــــو بــــاختال  ســــببو فــــ ذا تســــبب الهــــال  أو التلــــف  ــــف أ ــــر ىــــال  المرىــــون حيازي ويختل
عــــــن خطــــــأ الــــــراىن كــــــان الــــــراىن مميــــــيا بــــــين أن يطلــــــب تأمينــــــا كافيــــــا أو يســــــتوفي ح ــــــو فــــــورا 

أمــــا اذا كــــان الهــــال  أو التلــــف  ــــد نشــــأ عــــن ســــبب التــــي ال يــــد يــــد المــــرتهن لســــ وط األجــــل ع 
فيــــو ولــــم ي بــــل المــــرتهن ب ــــات الــــدين ال تــــأمين يثبــــد الخيــــار للمــــدين فــــي ان ي ــــد  تأمينــــا كافيــــا 
ــــم ي ــــن الــــدين  ــــرة أذا ل ــــي ىــــذه الحالــــة األخي ــــل حلــــول األجــــل ع وف ــــورا  ب ــــدين ف ــــوفي ال أو أن ي

 ــــــانوني عــــــن المــــــدة مــــــا بــــــين تــــــاريد الوفــــــات وتــــــاريد حلولــــــو من وصــــــا منهــــــا الفوائــــــد بالســــــعر ال

   (1)للدين.

ـــــ التــــيا  الــــراىن بنف ــــات الــــرىن : نف ــــات الــــرىن علــــى الــــراىن اال أذا اتفــــق علــــى فيــــر ذلــــك ع 2
ــــتحمال مــــن صــــفة بينهمــــا ىــــذه النف ــــات  ــــو ي ــــوز المتعا ــــدين أن ينفــــق علــــى أن ي وعلــــى ىــــذا ف ن

ــــم يوجــــد اتفــــاق علــــى شــــيت مــــن ذلــــك فت ــــون أو علــــى أن يتحملهــــا المــــرتهن كلهــــا ول ــــن  أذا ل

 (2)نف ات كلها على الراىن .

 ادلطلب الثاًً

 ح وق المرتهن والتياماتو على الشيت المرىون

ح ـــــا عينيـــــا تبعيـــــا علـــــى الشـــــيت المرىـــــون وذلـــــك باإلضـــــافة بم تضـــــى الـــــرىن ي تســـــب المـــــرتهن 
أمـــــوال المـــــدين ع فـــــأن  لمـــــا لـــــو ع ب عتبـــــاره  ائنـــــا عا يـــــا ع مـــــن حـــــق الضـــــمان العـــــا  علـــــى جميـــــع

علــــى ضــــوت ذلــــك ســــو  ن ســــم ىــــذا المطلــــب إلــــى فــــرعين ونخصــــي فــــي الفــــرع األول ح ــــوق 
ــــاني نتحــــدث عــــن التيامــــات المــــرتهن علــــى  المــــرتهن علــــى الشــــيت المرىــــون وأمــــا فــــي الفــــرع الث

 الشيت المرىون .
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 الفرع األول : ح وق المرتهن على الشيت المرىون : 

الدائن المـرتهن حيـازة كمـا للـدائن وصـفة المـرتهن ع ولـو ح ـا حـق الـرىن الحيـازي وىـو ح ـو األصـلي 

العا  على جميع أموال المدين ع في ـوز لـو أن يح ـي علـى وعيني تبعي ع فهو كدائن لو حق الضمان 

 ـد  أي أموال المدين ع وأن بيعها ويستوفي ح و من  منو  ون أن ي ـون لـو فـي ذلـك أي حـق فـي الت

على سائر الدائنين ع وىو كمرتهن لو حق في الت د  لو حق عيني أي سلطة المال المرىـون ال تخولـو 

ميـية مـن ميايـا مل يـة المـال المرىـون وانمـا تخولـو  ال ـة ميايـا أخـرى تضـمن لـو اسـتيفات ح ـو األصــلي 

   (1)ىي ميية الحبف وميية الت د  وميية التتبع .

ــــــدائن المــــــرتهن أن  ــــــة لل ــــــي المــــــال المرىــــــون وىــــــو ســــــلطة مخول ــــــرىن يتركــــــي ف كمــــــا ان حــــــق ال

يســـــتوفي ح ـــــو مـــــن ىـــــذا المـــــال طب ـــــا اإلجـــــراتات التـــــي نـــــي عليهـــــا ال ـــــانون التنفيـــــذ فاللـــــدائن 

ـــــة تنتهـــــي أخـــــر  ـــــا اإلجـــــراتات معين ـــــن المـــــال المرىـــــون اال طب  ـــــو م المـــــرتهن ال يســـــتوفي أذن ح 

ــــرا فــــي  ــــع المــــال جب ــــى بي ــــو األمــــر إل ــــاطال لمخالفت ــــك ي ــــون ب ــــر ذل ــــى في ــــاق عل المــــيا  وكــــل اتف

للنظـــــا  العامـــــة ع في ـــــع بـــــاطال كـــــل اتفـــــاق يعطـــــي الـــــدائن الحـــــق ع أذا لـــــم يســـــتوفي الـــــدين عنـــــد 

حلـــــول أجلـــــو فـــــي أن يمتلـــــك المـــــال المرىـــــون بـــــأي  مـــــن كـــــان وىـــــذه ىـــــو شـــــرط التملـــــك عنـــــد 

ال ــــانون ع وىــــذا ىــــو شــــرط  عــــد  الوفــــات ع أو فــــي بيعــــو  ون أن يراعــــى اإلجــــراتات التــــي فرضــــها

   (2)الممهد سوات أبرا  االتفاق في ع د الرىن ذاتو أو أبرا  بعده.الطرفين 
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والــــــدائن المــــــرتهن أذا لــــــم يســــــتوفى ح ــــــو عنــــــد حلــــــول إجلــــــو كــــــان لــــــو أن ينفــــــذ علــــــى المــــــال 

ـــــــة الت ـــــــد  ع كمـــــــا جـــــــات فـــــــي المـــــــا ة   ـــــــو ميي ـــــــى يباشـــــــر مـــــــن  من مـــــــدني 1213المرىـــــــون عحت

ازيــــا ح ــــوق المــــرتهن وىنــــا تأمينيــــا فــــي التنفيــــذ علــــى المرىــــون ع  ــــم علــــى /األر نــــي  المــــرتهن حي

ــــين مــــا أذا كــــان  ــــي ب ــــا التميي ــــو ع ويتعــــين ىن ــــد عــــد  اســــتيفات كامــــل  ين ســــائر أمــــوال المــــدين ع عن

   (1)المرىون ع ارا أو من وال .

 الفرع الثاني : التيامات المرتهن :

التيامــــات الــــراىن أمــــا التيامــــات الــــدائن ع ــــد الــــرىن الحيــــازي ملــــي  لل ــــانبين ع و ــــد ت ــــد  ذكــــر 

المــــــرتهن فهــــــي المحافظــــــة علــــــى الشــــــيت المرىــــــون وصــــــيانتو أو أ ارتــــــو أو اســــــت اللو ور ه علــــــى 

ان ضــــات مــــن الــــرىنع فالمحافظــــة علــــى المــــال المرىــــون بأنــــو علــــى المــــرتهن ان يبــــذل فــــي حفــــن 

أو ي ــــو  بالنف ــــات المرىــــون وىنــــا حيازيــــا وصــــيانتو مــــن العنايــــة مــــا يبذلــــو مــــن الشــــخي المعتــــا  

الالزمــــة لحفــــن وأن يــــدفع مــــا يســــتحق عليــــو مــــن ضــــرائب وت ــــاليف علــــى أن يرجــــع بــــذلك علــــى 

الــــراىن وىــــو مســــرول عــــن ىالكــــو كــــال أو بعضــــا مــــا لــــم يثبــــد أن ذلــــك رجــــع لســــبب أجنبــــي ال 

ـــــك ىـــــال   ـــــو ع فـــــ ذا  صـــــر المـــــرتهن فـــــي واجـــــب الحفـــــن والصـــــيانة وترتـــــب علـــــى ذل ـــــو في يـــــد ل

و   بتعــــوي  الــــراىن عمــــا لح ــــو مــــن ضــــرر ع وىــــذه ىــــي مســــرولية ت صــــيريالمرىــــون أو تلــــف التــــيا

ــــد أن الهــــال   ــــو كــــال أو بعضــــا اال أذا  ب ــــم فهــــو مســــرول عــــن الهــــال  المرىــــون أو تلف ع ومــــن  

  (2)يرجع سبب أجنبي ال يد لو فيو .
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ذا كــان المــال المرىــون مــا ينفــق وطبيعتــو فــامــا إ ارة المرىــون ع فــان الــدائن المــرتهن يلتــي  بــأن يــدير 

المرىون منيال كان لو أن يس نو أو يرجره على أن ال يييـد مـدة اإلي ـار علـى  ال ـة سـنوات اال كانـد 

عمال من أعمال التصر  ع وال يحق للمرتهن أن يباشـر اال اإلعمـال التـي تـدخل فـي إ ارتـو فلـيف لـو 

الشــيت اال برضــات  أن يتصــر  فــي المرىــون ببيــع أو يــرىن وال ي يــر مــن الطري ــة المألوفــة الســت الل

اإل ارة بـــل فـــي إعمـــال التصـــر  والتـــي يمتنـــع علـــى الـــراىن ع ألن ىـــذه العمـــل ال يـــدخل فـــي إعمالـــو 

 (1)المرتهن إجرا ىا .

امــا اســت الل المرىــون فــأن التــيا  الــدائن المــرتهن باســتثمار المــال المرىــون اســتثمارا كــامال فــ ذا كــان 

 ســ نو أو أجـره اال أذا عفــى مـن ذلــك بم تضـى أتفــاق المرىـون ارضـا زرعهــا أو أجرىـا وأذا كــان منـيال

بينو وبين الراىن ع ألن التيا  المرتهن باالست الل وأن كان من طبيعة الرىن الحيـازي اال أنـو لـيف مـن 

مستليماتو وي ب عليو أن يبذل فـي ذلـك ايضـا مـن العنايـة مـا يبذلـو الشـخي المعتـا  ألنـو نائـب فيـو 

نيابة مصلحة فيعتبر في ح م الوكيل بأجر أما ر  المرىـون فـأن المـرتهن عن الرىن وألن لو في ىذه ال

يلتي  بر  المرىون للدائن عنـد ان ضـات الـرىن الحيـازي و ـد يلتـي  الـدائن المـرتهن فـي حـاالت خاصـة 

 ــد  هــد  الشــيت فللــرىن ان يســتر ه أذا إبــر  الشــيت المرىــون  بــل وفــات الــدين كمــا أذا وجــد خطــر ي

لراىن ان يطلب وضعو في يد عدل ع وىذا جميع االلتيامات التي ت ـع علـى المـرتهن تأمينا أخر كما ل

يلتــي  يــد العــدل ايضــا بــو ع فالعــدل يلتــي  بالمحافظــة علــى العــين المرىونــة ويلتــي  ب  ارتهــا واســت اللو 

     (2)وبر  المرىون بعد ان ضات الرىن .

 
                                                           

 .485أ ــ شاكر ناصر حيدر , مصدر سابق ,  ((1
 .6531, ص1986, دار الكتب المصري , القاىرة , 1, ط2ره , الحقوق العينية التبعية , جد.حسن كي ((2
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 اخلامتة
بعـــــد  راســـــتنا أل ـــــار الـــــرىن الحيـــــازي بالنســـــبة لمـــــال المرىـــــون فـــــي الشـــــريعة اإلســـــالمة و ـــــوانين 
المصـــــرية واألر نيـــــة والعرا يـــــة فوضـــــعتها فـــــي  ال ـــــة مباحـــــث وفـــــي المبحـــــث األول تحـــــدث فيـــــو 
عـــــن مفهـــــو  الـــــرىن الحيـــــازي وفـــــي المبحـــــث الثـــــاني شـــــروط الـــــرىن الحيـــــازي وتخصصـــــد فـــــي 

 حيازي . المبحث الثالث أل ار الرىن ال

أرجــــو مــــن اهلل تعــــالى أن أكــــون  ــــد و فــــد فــــي ىــــذا البحــــث وىــــو بحــــث بســــيق ومهــــم أســــعى 
منــــو إي ــــا  حلـــــول وحمايــــة الشـــــرعية و انونيــــة علــــى األمـــــوال المرىــــون بالنســـــبة لــــرىن الحيـــــازي 
مـــــن خـــــالل طرحهـــــا بشـــــ ل أســـــاس ع بـــــذلك محافظـــــة علـــــى ىـــــذه األمـــــوال مـــــن األضـــــرار التـــــي 

كــــان الــــراىن او المــــرتهن أو ال يــــر وســــوات كانــــد ىــــذه األمــــوال تصــــيبها مــــن كــــل الطــــرفين ســــوات  
 ع ارا أو من وال .

حيــــث افتنـــــا  ذو النفــــوس الضـــــعيفة وال اىلـــــة وبعــــد  ر  ىـــــذه األمـــــوال إلــــى أصـــــحابها أو عـــــد  
. وأتمنـــــى أن ت ـــــون إعطــــاتىم  يمتهـــــا إلـــــيهم أو واســــت اللهم لهـــــذه األمـــــوال بشـــــ ل يضــــر بهـــــم 

طــــرفين ح هــــم وايضــــا توجــــد الث ــــة واالطم نــــان بــــين الطــــرفين  ىــــذه األمــــوال مرىونــــة ضــــامنة ل ــــل
ـــــم  ـــــا   ل ـــــة مســـــتمرة فـــــي الم تمـــــع ول ـــــي ال ي ـــــون ىن لي ـــــون علـــــى أساســـــها العال ـــــات الو ي

 يسو  ىذا الم تمع .

وأخيـــــرا ســـــنحد لـــــي الفرصـــــة لل تابـــــة فـــــي ىـــــذا الموضـــــوع و ـــــد بـــــذلد فيـــــو مـــــا اســـــتطعد مـــــن 
 ال هد ولو بسيق لي ون على ىذه الصورة .

ــــو فــــذلك مــــن وال ــــد أحســــند في ــــى ىــــذا العمــــل أن كن ــــرا علــــى أن ىــــداني إل ختــــا  أحمــــد اهلل كثي
 عند اهلل تعالى وأن كند أخطأت و صرت فيو فمن نفسي ع وبحمده.
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 أىم نتائ  البحث:

ــــــرىن الحيــــــازي بشــــــ ل صــــــحيل  أوال / ــــــم يعرفــــــو ال يالحــــــن أن المشــــــروع األر نــــــي والعرا ــــــي ل
و  يـــــق كمـــــا فعـــــل المشـــــرع المصـــــري الـــــذي أصـــــل فـــــي تعريفـــــو ألنـــــو جعـــــل تعريـــــف كـــــل واحـــــد 
منهمــــا فيــــر مــــانع ويــــدخل الحــــبف العــــين بــــالعين باعتبــــاره وســــيلة مــــن وســــائل التنفيــــذ علــــى ىــــذه 

 .   األموال

لـــم ي ـــن موف ـــا فـــي تعريفـــو ألنـــو  ـــد بـــين ف ـــق ميـــية الت ـــد  وأففـــل فـــ ن المشـــرع األر نـــي  انيـــا/ 
 مشــــــرعتهن المرىــــــون فــــــي أي يــــــد ي ــــــون فــــــ ن ة األخــــــر ىــــــي تتبــــــع المــــــر يصــــــعــــــن ذكــــــر الخص

 العرا ي والمصري  د أصل في ذكر ىذه المييتين في تعريف الرىن الحيازي .

ـــــا / ـــــف  الث ـــــي علـــــى أعطـــــات تعري ـــــرىن ف ـــــد عـــــر  المشـــــرع العرا ـــــي والمصـــــري واألر ن موحـــــد ل
ــــارا أو من ــــوال وأحســــن فعــــل كــــل واحــــد منهمــــا ىــــذه  ــــو ســــوات كــــان ع  ــــث محل ــــازي مــــن حي الحي

 العمل . 

/ بنيــــد التشــــريعات العربيــــة ومنهــــا العرا ــــي بوضــــوح مــــا ىــــي الشــــروط التــــي ي ــــب توفرىــــا رابعــــا 
للــــــرىن الحيــــــازي بالنســــــبة لمتعا ــــــدين الــــــراىن  ــــــد ي ــــــون المــــــدين أو ال فيــــــل العينــــــي وتطبيــــــق 

ــــا بالنســــبة ال واعــــ ــــة أم ــــراىن كامــــل األىلي ــــدائن المــــرتهن وي ــــب أن ي ــــون ال ــــة بالنســــبة لل د العام
للمـــــال المرىـــــون ي ـــــب أن ي ـــــون المرىـــــون  اخـــــل فـــــي  ائـــــرة التعامـــــل وي ـــــوز بيعهـــــا اســـــت الال 
وم ــــــــدورة التســــــــليم ومملــــــــو  للمرىــــــــون مل يــــــــة حاضــــــــرة رىــــــــن ملــــــــك ال يــــــــر ورىــــــــن المــــــــال 

 المست بل.  

وضــــل المشـــــرع بد ــــة مـــــا ىــــي االلتيامــــات الـــــراىن والمــــرتهن علـــــى شــــيت المرىـــــون   / خامســــا
 وال ي وز أن يأتي احدىما عمال ين ي من  يمتو أو ىالكو. 
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 التوصيات :

أن مشــــروع العرا ــــي والمشــــروع األر نــــي لــــم يعرفــــو الــــرىن الحيــــازي علــــى أنــــو حــــق عينــــي  وال /أ
ينصــــب علــــى حــــق ولــــيف ع ــــد يــــتم بينهمــــا تبعــــي وكــــل منهمــــا جــــات معيبــــا ألنــــو الــــرىن الحيــــازي 

علـــى شـــيت المرىـــون وعلـــى ذلـــك أنـــو لـــيف بيـــع بـــل ىـــو  يـــن و ـــد ن ـــل المشـــرع المصـــري فـــي 
ـــــى ىـــــذا  ـــــى أن يعرفـــــو عل ـــــى ىـــــذا أتمن ـــــي بشـــــ ل واضـــــل وعل ـــــو حـــــق عين ـــــى أن ـــــك بتعريفـــــو عل ذل

 األساس .

ــــا /  ــــو أ اني ــــى نظــــا  ال يــــد فــــي رىــــن الحيــــازي ألن ــــو يخضــــع المشــــرع العرا ــــي إل حســــن أتمنــــى ل
ب ثيــــر مـــــن نظــــا  التســـــ يل لمــــا فيـــــو مـــــن إجــــراتات مع ـــــدة وصــــعبة وطويلـــــة الو ــــد إلـــــى حـــــين 

 أ بات ح و من األموال المرىونة .
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 أهن هزاجع البحث 

  .313سورة الب رة ــ أية  ـ ال ر ن ال ريم / 1

 ـ المتن / 3

ـــــــ ال ــــــانون المــــــدني العرا ــــــي ر ــــــم  1 ــــــة المحــــــامين 1111  لســــــنة 41ـ ــــــ ن اب ــــــة ـ العــــــرا يينع م تب
 .1111النهضة ــ ب دا  ــ 

ــــــ ال ـــــانون المـــــدني األر نـــــي ر ـــــم  3 ــــــ 1133  لســـــنة 42ـ ــــــ ن ابـــــة المحـــــامين األر نيـــــينع مطبعـــــة ــ ـ
 .3111عمان ــ 

 ـ ال تب / المصا ر :2

ـــ أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفيـــومي ـــــ المصـــباح المنيـــر ـــــ1 ـــــ  ار ال تـــب العلميـــة ـــــ بيـــروت 1ط ـ
 .1414ـــ 

ــــــ الح ـــــوق العينيـــــة التبعيـــــة ــــــــ ج3 ــــــ ط 3ــــــ حســـــن كيـــــرة ــ ــــــ  1ــ ــــــ ال ـــــاىرة ـ ــــــ  ار ال تـــــب المصـــــرية ـ ـ
1113. 

ــــ ج2 ـــة ـ ـــة الع اري ــــ الح ـــوق العيني ـــد ـ ـــانون المـــدني ال دي ــــ شـــرح   ـــدر ـ ــــ شـــاكر ناصـــر حي ــــ ط 3ـ ــــ 1ـ ـ
 .1112مطبعة المعار  ــ ب دا  ــ 

ــــــ  ار الح مــــة ــــــ  1أو 3شخصــــية والعينيــــة ــــــ جــــــ صــــالح الــــدين النــــاىي ـ الــــوجيي التأمينــــات ال4
 .1131ب دا  ــ 

ـــــ جــــــ  . عبــــد الــــرزاق أحمــــد الســــنهوري ع الوســــيق فــــي شــــر 1 ـــــ  ار النهضــــة 11ح  ــــانون المــــدني ـ
 .1131العربية ــ ال اىرة ـ 

ــــ الح ـــوق العينيـــة األصـــلية عج3 ــــ ط 1ـــــ  . فنـــي حســـون طـــو ع أ ـ محمـــد طـــو البشـــر ـ ــــ م تبـــة  1ـ ـ
 .3112ــ ب دا  ــ ال اىرة 
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ــــ ج3 ــــ الح ـــوق العينيـــة التبعيـــة ـ ـــ  . فنـــي حســـون طـــو ع أ ـ محمـــد طـــو البشـــير ـ ــــ ط 3ـ ــــ م تبـــة 1ـ ـ

 .3112ال اىرة ــ ب دا  ــ 

ـــــــ البـــــي عبـــــد اهلل بـــــن اســـــماعيل البخـــــاري ـــــــ صـــــحيل البخـــــاري ـــــــ كتـــــاب الـــــرىن بـــــاب مـــــن رىـــــن 1
 ه.1432ــ  ار ال تب العلمية ــ بيروت ــ  3ـ ط 3 رعو ــ ج

ـــــ الــــوجيي فــــي الح ــــوق العينيــــة التبعيــــة ــــــ الــــرىن التــــأميني والــــرىن الحيــــازي 1 ــــــ محمــــد طــــو البشــــير ـ
 .1133ــ  ار الحرية للطباعة ــ ب دا  ـ 4وح وق االمتياز ـ ط

ـــــ  ط11 ـــــ ح ــــوق العينيــــة او التأمينــــات العينيــــة ـ ــــ محمــــد كامــــل مرســــي ـ ـــــ  1ـ ـــــ  ار النهضــــة العربيــــة ـ ـ
 .1111ال اىرة ــ 

ــــــ الح ـــــوق العينيـــــة التبعيـــــة ـــــــ الـــــرىن 11 ـــــــ محمـــــد وحيـــــد الـــــدين ســـــوار ـــــــ شـــــرح ال ـــــانون المـــــدني ـ
ــــــ  ار الث افـــــة  ــــــ ال توجـــــد طبعـــــة ـ ــــــ ال تـــــاب الثالـــــث ـ الم ـــــر  والـــــرىن الحيـــــازي وح ـــــوق االمتيـــــاز ـ

 .1111للنشر والتوزيع ــ عمان ــ

ــــــ 13 ــــــ نظريـــــة العامـــــة لاللتـــــيا  ـ ــــــ ج ــــــــ محمـــــد وحيـــــد الـــــدين ســـــوار ـ ــــــ ط 1مصـــــا ر االلتـــــيا  ـ ــــــ  1ـ ـ
 .1133مطبعة  ار ال تب ــ  مشق ــ 

ه ــــــ تح يــــق ىــــالل 1111ـــــ منصــــور بــــن تــــونف البهــــوتي ـــــــ كشــــا  ال نــــاع عــــن مــــتن اإل نــــاع ــــــ 12
 ه .1413مصلحي مصطفى ــ  ار الف ر ــ بيروت ــ 

ـــــ منشــــورات الحلبــــي14 ـــــ الح ــــوق العينيــــة األصــــلية ـ ــــ  . نبيــــل ابــــراىيم ســــعد ـ ـــــ ط ـ ـــــ  1الح و يــــة ــ ـ
 .  3111 مشق ــ 

ـــــ ط11 ــــدان ــــــ الح ــــوق العينيــــة األصــــلية والتبعيــــة ـ ـــــ يوســــف محمــــد عبي ــــــ  ار المســــيرة للنشــــر  1ـ
  .  3111والتوزيع ــ 


